Radni rozmawiali o drogach i promocji powiatu
Sprawy drogowe i strategia promocji powiatu to tematy, którymi zajęła się Komisja Gospodarki podczas
posiedzenia wyjazdowego 22 października. Obrady odbyły się w remontowanej siedzibie PSD Obwodu
Drogowego w Dobrym Mieście.
Radni powiatowi zapoznali się ze stopniem zaawansowania prac remontowych budynku przy ul.
Fabrycznej, który spalił się w styczniu tego roku. &#8211; 3 tygodnie temu na teren weszła ekipa
budowlana. Prace murarskie są już skończone, wkrótce będzie kładzione pokrycie dachowe &#8211;
tłumaczył Artur Bal, dyrektor Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie, który uczestniczył w posiedzeniu
komisji. &#8211; Koszt remontu wyniesie około 260 tys. zł., obiekt powinien być oddany do użytku do
końca tego roku.
W trakcie spotkania dyrektor Bal podumował też letni sezon prac na drogach powiatowych. Okazuje się, że
dzięki wykorzystaniu sprzętu własnego i zmniejszeniu udziału firm zewnętrznych, powiat poniósł mniejsze
koszty w porównaniu z rokiem poprzednim, mimo większego zakresu robót. &#8211; W 2014 roku zostało
wyremontowanych 30 tys. m2 dróg, od lipca do teraz wykonaliśmy ponad 34 tys. m2 &#8211;
relacjonował dyrektor. Radni pytali o plany pracy Powiatowej Służby Drogowej i stan przygotowań do
realizacji zadań w ramach tzw. &#8222;schetynówek&#8221;. Przekazali również swoje uwagi do
dotychczas zrealizowanych inwestycji drogowych.
Podczas posiedzenia członkowie Komisji Gospodarki zapoznali się ze strategią promocji Powiatu
Olsztyńskiego. Radni pozytywnie wypowiedzieli się zarówno o założeniach, jak i wykorzystywanych
narzędziach i kanałach komunikacji ze społeczeństwem. &#8211; Widać te działania, zwłaszcza w
internecie, w mediach społecznościowych &#8211; mówiła Krystyna Szter. Radny Jerzy Laskowski
zaproponował promocję ważnych dla rozwoju regionu mieszkańców. - Na naszych terenach żyli nie tylko
Feliks Nowowiejski, ale też Mrongowiusz, Gębik, Barczewski oraz wiele innych ciekawych osób &#8211;
mówił. Radni Marian Piwcewicz i Jan Dowgielewicz z kolei sugerowali jeszcze większe zacieśnienie
współpracy z gminami, w tym promocję lokalnych inicjatyw i małych przedsiębiorców.
W posiedzeniu Komisji Gospodarki wzięli udział radni: przewodnicząca Grażyna Gałęziewska, Jan
Dowgielewicz, Marian Piwcewicz, Mirosław Stegienko, Jarosław Wolak, Krystyna Szter, Jerzy Laskowski oraz
Andrzej Abako.

Drukuj

